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Absurdita verzus autenticita 
 

·  Privítanie 

· Predspev  

Kňaz: Najsvätejší 

Zbor: Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista 
láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám 
ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery 
zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu!  

·  Konfiteor 

·  Pieseň č. 237 

·  Sláva, pozdrav, kolekta, epištola – F 2, 12-18 

·  Pieseň č. 284  

·  Evanjelium – Mt 7, 24-27 

·  Viera všeobecná kresťanská 

·  Pieseň č. 219 

·    Kázeň – Sk 16, 23-34, modlitba 

·    Organová skladba (F. Blaškovič) 

 ·    Oznamy, požehnanie 

·    Pieseň č. 451, 1.-3. verš 

· Antifóna č. 50  

Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja. 

Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja. 

·     Kolekta, Áronovské požehnanie  

·  Pieseň č. 451, 4.-6. verš 

2. 8. 2020 
8. nedeľa po Svätej Trojici 

 



 

 

Milodary: 

*   Bohuznáma sestra Eva zo zariadenia pre seniorov venuje na 
zborovú diakoniu 100 €. 

*   Rodina Lakóciova pri krste dieťaťa venuje na CZ 50 €. 

*   Rodina Kožlejová pri krste dieťaťa venuje na CZ 50 €. 

*    Bohuznáma sestra prosí o Božiu pomoc pre svojho manžela, ktorý 
leží v nemocnici. Na CZ venuje 50 €.  

   

Oznamy: 

*   Podporte letnú zbierku Detskej misie: Knihy bez slov pre Afriku 
kúpou výrobku z nášho denného tábora. Ďakujeme za váš 
dobrovoľný finančný príspevok. 

*   Ofera z nedele 26.7. bola 153,10 €. 

*   Úprimne ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí podporujú 
náš CZ. Božie slovo hovorí: Ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7) 

 

Kázňový text:  Sk 16, 23-34 
 

Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo 
strážil. Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho 
zovrel do klady. Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni 
ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, 
všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. Keď sa žalárnik 
prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval 
sa totiž, že väzni utiekli. Ale Pavel zavolal silným hlasom: Neubližuj si! Veď sme 
všetci tu! I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, vyviedol 
ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v 
Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! Potom hovorili mu slovo Božie, aj 
všetkým v jeho dome. V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa 
dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, pripravil 
stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu. 


